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NARVIK KOMMUNE

Narvik kommune, Rådmannens kontor,  , Postboks 64, 8501 Narvik   Tlf.: , Faks: 76 91 20 01
E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Helse Nord RHF v/ adm.dir Vorland

Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 30.03.2017
16/3311-13/HEE

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan- kirurgisk akuttberedskap og 
elektiv kirurgi med berørte fagområder UNN Narvik

Viser til styresak UNN HF 29/2017 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan –
kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik som ble 
behandlet onsdag 29.mars 2017. Viser også til Narvik kommune sin høringsuttalelse til 
prosjektrapporten (https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan/horingssvar).

Før behandling i Helse Nord RHF sitt styre 18.april 2017 vil Narvik kommune komme med 
noen merknader innen område akuttkirurgiske inngrep og fødeavdeling.

I vedtak pkt 5 heter det: “Anbefalingen medfører at døgnvirksomheten i magetarmkirurgi
(gastrokirurgi) opphører og at traumefunksjonen ivaretas slik denne er definert i nasjonal og 
regional traumeplan”. Narvik kommune er uenig i opphør av døgnvirksomhet 
magetarmkirurgi, men er samtidig usikker i hva vedtaket egentlig innebærer i praksis.
Endringen vurderes av direktør Ingebrigtsen som kontroversiell. Vi støtter denne vurderingen
og vi mener aktiviteten bør opprettholdes for å kunne håndtere enklere akutte tilfeller hele 
døgnet, alternativt store deler av døgnet. Pasientstrømanalysene i rapporten viser at 90 % av 
de akuttkirurgiske inngrepene skjer på dag/kveld. Av hensyn til pasientene bør en 
bløtdelskirurgisk vaktordning tilpasses dette behovet. Narvik kommune mener det er grunnlag 
for at vaktordningen skal kunne håndtere enklere akutte og tidskritiske mage/tarm tilfeller 
som feks blindtarm, akutt nyresten , vridde testikler m.m. For at dette skal kunne være 
systemavhengig- og ikke personavhengig, kan det defineres hvilke inngrep som kan 
gjennomføres ved UNN Narvik og hvilken kompetanse det bløtkirurgiske vaktlaget må ha.
Tilfeller som faller utenfor skal sendes til et høyere behandlingsnivå slik at pasienten 
behandles av en spesialist innen disiplinen.

Fremtidens utforming av læringsmål i kommende spesialiststruktur i forhold til bredde- og 
akuttkirurgisk kompetanse, er ikke ferdig definert, og vil måtte utformes slik at også små og 
mellomstore sykehus kan håndtere akuttkirurgi hele døgnet uten å ha fullt gastrokirurgisk 
vaktteam. Vi opplever at dette synet støttes av adm.dir Vorland i fredagsbrev 24.03.17 der det 
blant annet står: «Her er det viktig at det kommer sterke krav om læringsmål i utdanningene 
som gjør at vi unngår å måtte opprette mange parallelle vaktordninger.»

Narvik kommune ber om at de ordningene som blir iverksatt i forbindelse med saken 
evalueres og første gang etter et år. I en slik evaluering må konsekvenser for pasientstrøm, 
pasienterfaringer, kvalitet og fagmiljø vurderes. Vi ber Helse Nord RHF, gjennom sitt vedtak, 
sikre at en slik evaluering gjennomføres. 
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Narvik kommune støtter styret sin anbefaling om at fødeavdelingen ved UNN Narvik 
videreføres. I rapport fra prosjektgruppen UNN HF av 2. mars 2017 framkommer det at 
fødeavdelingen ved UNN Narvik har gode resultater med hensyn til de nasjonale og regionale 
kvalitetskrav til fødselsomsorgen som er definer i veilederen fra Helsedirektoratet «Et trygt 
fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen». Det vises blant annet til Helse Nord sin 
rapport «Fødselsomsorg i Helse Nord 20.10.15» som oppsummert sier at «Rapporten viser ut 
fra de målte parametre at Helse Nord har en trygg og god fødselsomsorg og vurderte tiltak vil 
sikre en fremtidig lavere risiko». Samtidig deler Narvik kommune prosjektgruppens og 
direktør Ingebrigtsen sin bekymring knyttet til at stabilitet i gynekologbemanningen ved UNN 
Narvik ikke har oppfylt jmf veilederens krav om at: «Fast ansatte spesialister må utgjøre 
hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger». Narvik kommune ber Helse Nord vurdere 
hvordan de kan bidra til et styrket rekrutteringsarbeid for å sikre gynekologibemanningen. 
Narvik kommune bidrar gjerne til dette.

I våre regelmessige møter mellom ledelse UNN HF og Narvik kommune 
(vertskommunemøter) kan vi sammen følge opp gjennomføring av vedtakene, konsekvensene 
for innbyggerne i regionen og Narvik kommune sitt bidrag i de framtidige 
rekrutteringsprosessene UNN HF står ovenfor. Vi ser også fram til en styrket stedlig ledelse 
lokalt ved UNN Narvik.  Dette håper vi kan sikre de viktige rekrutteringsprosessene og 
fremme den lokale samhandlingen.

Et nytt og moderne sykehus skal bygges i Narvik. Dette skal, sammen med UNN Tromsø og 
UNN Harstad, dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Det faglige innholdet i 
nye UNN Narvik må muliggjøre både LIS 1, 2 og 3 utdanningsløp. Dette for å sikre det 
samlede helseforetaket riktig kompetanse i årene framover slik at den riktige kvalitet og 
pasientsikkerhet oppnås.

Med vennlig hilsen

Rune Edvardsen
Ordfører

Dokumentet er godkjent elektronisk i Narvik kommune og har derfor ingen signatur
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